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De høje, danske særafgifter
er konkurrenceforvridende for
de danske virksomheder. Der
er derfor behov for et seriøst
opgør med afgifterne.
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Forord
H

øje danske afgifter på slik og chokolade, øl, vin og spiritus har gennem mange år
skabt et stærkt incitament for danskerne til at handle syd for den dansk-tyske
grænse, og grænsehandlen med nydelsesmidler beløber sig til flere milliarder kroner
årligt.
Samtidig med at handlen med nydelsesmidler skubbes ud over Danmarks grænser, er
de danske butikker og grossister vidner til et voksende skyggemarked af illegalt indførte varer, der importeres uden om det danske moms-, afgifts- og fødevarekontrolsystem, og som har forgrenet sig til hele landet gennem salg fra kiosker og garager samt
gennem anden form for privat, organiseret videresalg.
De høje danske afgifter og den utilstrækkelige håndhævelse over for den illegale handel betyder, at danske virksomheder i dag står i en urimelig og skævvredet konkurrencesituation, hvor særligt virksomheder syd for grænsen eller velorganiserede illegale
bagmænd høster fordelene af at undgå at blive ramt af et afgiftssystem, der er dyrt,
ulogisk, bureaukratisk og ikke mindst administrativt tungt at håndtere.
Der er derfor brug for et opgør med det komplicerede afgiftssystem, så det bliver nemmere at drive virksomhed i Danmark.

God læselyst!
Henrik Hyltoft
Markedsdirektør, Dansk Erhverv
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Danskerne
grænsehandler
for milliarder
D

anskerne har gennem mange år været begejstrede for at grænsehandle, og Skatteministeriet har senest i Skatteøkonomisk Redegørelse for 2018 estimeret, at den
fysiske grænsehandel med nydelsesmidler i 2017 beløb sig til ca. 3,5 mia. kr.
Danskerne grænsehandler således for væsentlige summer, og når grænsehandlen når
et så unaturligt højt niveau som i dag, er der tale om en grad af konkurrenceforvridning,
der har store konsekvenser for de danske handelsvirksomheders mulighed for at drive
deres forretning.
Incitamentet til grænsehandel udspringer af, at Danmark har et af verdens højeste
skatte-, moms- og afgiftstryk, hvor afgifterne på nydelsesmidler langt overstiger afgiftsniveauet hos vores naboer.
Dette er et stort problem, for når handlen skubbes ud af Danmark, mister danske butikker og grossister et væsentligt omsætningsgrundlag.
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Det illegale marked
vokser
D

e høje danske afgifter skubber ikke kun handlen med nydelsesmidler ud af Danmark. I en række år har et voksende illegalt marked fået karakter af at være organiseret, og de illegale bagmænd tager reelle markedsandele fra de danske butikker og
grossister, der både betaler moms og afgifter samt bruger mange ressourcer på den øvrige administration og lovgivning.
Medierne bringer jævnligt historier om illegalt indført slik, hvor importører og forhandlere ikke har kunnet fremvise dokumentation for moms- og afgiftsafregning samt sporbarhed på produkterne. Samtidig har Skattestyrelsen og Fødevarestyrelsens kontroller
gentagne gange resulteret i konfiskering af mange tons illegale varer, som er blevet opbevaret under tvivlsomme hygiejneforhold i lagerhaller og lokaler rundt om i landet.

Ifølge Skatteministeriet er den illegale handel specifikt med slik og chokolade steget
med 80 pct. i perioden 2011-2016, fra 125 mio. kr. i 2011 til 225 mio. kr. i 2016. Skatteministeriet estimerede en samlet værdi af den illegale handel med nydelsesmidler på 625
mio. kr. i 2016. Ud over at ramme de lovlydige butikker, købmænd og grossister, som får
krænket deres retsfølelse og bliver udsat for
konkurrenceforvridning, har det skabt et marked, hvor det kan betale sig at snyde.
Fødevarestyrelsens rejsehold har i perioden
2014 til 2018 gennemført 778 kontrolaktioner
rettet mod sporbarhed i slik. 609 førte til indskærpelser, 537 til sanktioner, 364 til enten
påbud eller forbud, og 302 til bøder på i alt
1,7 millioner kr. Derudover anmeldte Fødevarestyrelsen 34 tilfælde til politiet og beslaglagde 182 tons slik.

80%

Den illegale handel med slik
og chokolade er steget med
80 pct. i perioden 2011-2016.

Til sammenligning gennemførte Skattestyrelsen (tidligere SKAT) i perioden 2015 til 2018 i
alt 3.008 kontroller med illegal indførsel og handel med chokolade- og sukkervarer. Af
de 3.008 kontroller var 2.369 målrettet indførsel af punktafgiftspligtige varer.
Samlet set har kontrollerne i perioden 2015 til 2018 resulteret i et nettoprovenu på
næsten 245 millioner kroner, hvoraf mere end 145 millioner stammer fra kontroller
målrettet indførsel af punktafgiftspligtige varer.
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Grænsehandel
gør danskerne
til lovbrydere
D

anmarks høje afgiftsniveau giver mange danskere incitament til at købe illegalt
indførte nydelsesmidler, som sælges i Danmark uden om det danske moms- og
afgiftssystem.

Det er dog ikke kun professionelle svindlere, der bidrager til den stigende illegale handel i Danmark. Nye tal fra en befolkningsanalyse fra Dansk Erhverv i 2019 viser, at knap
én ud af ti danskere (9 pct.) over 18 år har købt illegalt indførte nydelsesmidler inden
for de seneste seks måneder. Den illegale handel er blevet så almindelig en del af det
danske samfund, at en fjerdedel (28 pct.) af danskerne ikke tager klar afstand fra den
illegale handel.
Befolkningsanalysen viser også, at meget af den illegale handel foregår privat; 39 pct.
har således købt på privatadresser, hvor køber og sælger kender hinanden i forvejen og
21 pct. har købt af en kollega på arbejdspladsen. Dvs. almindelige danskere, som koordinerer køb og salg af varer indført uden om det danske moms- og skatteafgiftssystem
til venner, familie og kolleger.
Da myndighedernes kontrol med illegale varer er udfordret af, at handlen foregår så
forskellige steder som i kiosker, på arbejdspladser og på privatadresser, er der behov
for en holdningsændring i det danske samfund, hvis vi vil den omfattende illegale handel med nydelsesmidler til livs. Det er kun ved at sænke afgifterne og dermed reducere
incitamenterne til den illegale handel, at man for alvor kan komme den illegale handel
til livs, og slå konsekvent ned på ulovlighederne.
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Handlen presses
ud af Danmark
M

ens der i Tyskland slet ikke er afgifter på slik, chokolade eller vin, udgør moms og
afgifter i Danmark mellem ca. 30 og 50 pct. af salgsprisen på slik, chokolade, vin,
øl og spiritus. Den eksakte andel er naturligvis afhængig af, hvilke detailpriser og varetyper, der bliver taget udgangspunkt i og andelen bliver højere jo billigere selve produktprisen for varen er i forhold til andre varer af samme kategori.
De store afgiftsforskelle forstærkes af, at momsen generelt kun er på 19 pct. i Tyskland,
og at der i både Sverige og Tyskland er en særligt lav moms på fødevarer på henholdsvis 12 pct. og 7 pct.
Når moms- og afgiftsforskellene til vores naboer er så betydelige, tiltrækker det mange
danskere til grænsebutikkerne, hvilket samtidig øger incitamentet til illegal handel.

De store afgiftsforskelle
forstærkes af, at momsen kun er
på 19 pct. i Tyskland, og at der i
både Sverige og Tyskland er en
særligt lav moms på fødevarer
på henholdsvis 12 pct. og 7 pct.
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Figur 1
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Afgifter udgør en endnu større andel af prisen på lavprisprodukter. Således udgør
moms- og afgifter 41 pct. af salgsprisen på en lavpris dåseøl, mens det er 74 pct. af
salgsprisen på en lavpris flaske spiritus. Meget høje afgifter kan derfor føre til forringelse af kvaliteten af produkter, fordi producenter presses til at spare på omkostningerne til råvarer for at kunne imødekomme forbrugernes ønske om billige produkter.
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CASE:

”Nedsættelse af afgifter er også
godt for statskassen og miljøet”
Afgifterne på vin og spiritus er i Danmark langt højere end i vores EU-nabolande mod
syd, og dette er uhensigtsmæssigt af flere grunde. Det øger risikoen for illegal import,
og det er en medvirkende årsag til den store grænsehandel med negative implikationer
både for statens samlede afgiftsprovenu samt for folketingets - og vores fælles - ambitioner om fremtidig CO2 reduktion. Derfor anbefaler VSOD (Vin og Spiritus Organisationen i Danmark), at Folketinget reducerer vin- og spiritusafgiften med 25%.
Med den politiske beslutning fra 2015 om at fjerne banderolerne på spiritusflasker i
Danmark, øgede man også risikoen for illegal import af spiritus, og dermed risikoen for
at staten går glip af afgiften. Ingen kender det præcise omfang af dette, men det er
åbenlyst, at det inviterer til illegal import, når spiritusafgiften i dag udgør mindst 40 kr.
af prisen på en almindelig flaske gin eller rom, og banderolen ikke længere afslører, om
der er betalt afgift eller ej. En lavere afgift vil reducere incitamentet for illegal import,
og dermed sikre, at staten ikke går glip af afgiftsprovenuet.
En anden fordel ved at sænke vin- og spiritusafgifterne i Danmark vil være en reduktion af grænsehandlen, så afgiften af denne enorme del af danskernes vin- og spiritusforbrug tilfalder den danske og ikke den tyske statskasse. Vi ved, at grænsehandlen
faldt, da man reducerede afgifter på sodavand og øl for nogle år siden. Den samme effekt vil vi med sikkerhed kunne se på vin og spiritus, da dette er varetyper, som er
tunge grænsehandelsmagneter for danske grænsehandlende. En afgiftsreduktion på
25% vil formentlig næsten halvere grænsehandlen af vin og spiritus og øge salget tilsvarende gennem danske butikker. Og dette endda med et meget beskedent – eller måske slet intet – afgiftsprovenutab, idet analyser og beregninger viser, at spiritusafgiften
har den højeste selvfinansieringsgrad blandt afgifter på nydelsesmidler.
Og ikke mindst vil en reduktion af grænsehandlen være gavnligt for miljøet. Det er jo
en lidt unødvendig miljøbelastning, at vi kører pallevis af vin og spiritus ned over grænsen i lastbiler, for derefter at lade danskerne hente det tilbage igen i egne biler.
Carsten Suhrke, Adm. Direktør Pernod Ricard Denmark og
Formand for Vin og Spiritus Organisationen i Danmark
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CASE:

”Nedsættelse af afgifter vil
reducere uligheden”
En virksomhed som f.eks. Løvbjerg Supermarked, der har butikker på Fyn og i store
dele af Jylland mærker tydeligt, at jo tættere en butik er placeret på den tyske grænse
desto mindre sælges af øl, vin, spiritus, sodavand og slik. Der er meget stor forskel på,
hvad et supermarked kan sælge i henholdsvis Aabenraa og Brønderslev!
Ved at sænke afgifter på en række dagligvarer kan regeringen bidrage til at styrke lokal beskæftigelse, bekæmpe uligheden, mindske klima- og miljøbelastning og sikre
gode rammevilkår for dansk erhvervsliv. Derfor vil det være positivt for virksomhederne
(mere salg), og for forbrugerne (billigere varer lokalt og mindre tid til transport), hvis de
danske afgifter i højere grad tilpasses afgiftsniveauet hos vores nabolande.
De høje danske punktafgifter er ikke ”bare” konkurrenceforvridende for danske butikker og danske fødevareproducenter. De gør det specielt vanskeligt at drive butik i landdistrikterne og mindre samfund, hvor grænsen for, om en butik kan eksistere eller ej,
kan være hårfin. Den lokale dagligvarebutik er en livsnerve og en vital del af lokalsamfundet. Også derfor bør lavere punktafgifter på dagligvarer være en prioritet i de kommende års arbejde på Christiansborg.
Erik Løvbjerg, købmand Løvbjerg Supermarked og formand for De Samvirkende Købmænd.
John Wagner, adm. direktør for De Samvirkende Købmænd
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Lavere afgifter virker
A

fgiftsreduktioner betyder lavere priser, mindre grænsehandel og illegal handel,
hvilket vil sige, at salget i Danmark stiger. Men det betyder dermed ikke, at det
samlede forbrug stiger.
Da spiritusafgiften i 2003 blev næsten halveret, faldt mængden af danskernes spiritusforbrug samlet set. Effekten heraf var et tydeligt fald i grænsehandlen med spiritus og
et samtidigt øget salg i de danske butikker.
Da afgifterne på øl og sodavand efterfølgende blev henholdsvis sænket og fjernet i
2013 og 2014, resulterede det også i faldende grænsehandel og et stigende salg i
Danmark. Skatteministeriets Skatteøkonomisk Redegørelse fra 2018 påpegede
ligeledes, at de danske afgifter på visse grænsehandelsfølsomme varer, fx chokolade
og slik, er højere, end hvad der er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt.
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CASE:

”Høje danske afgifter giver kriminelle fantastiske vilkår og forhindrer samtidig dansk
vækst og innovation”
Da vi flyttede til Helsingør, var der 8 chokoladeforretninger i nabolaget. Nu er vi den
eneste, der er tilbage. Det går den forkerte vej i Danmark, og danske chokoladeproducenter forlader i stor stil Danmark til fordel for andre europæiske lande med lavere
moms og ingen afgifter.
Vi er en dansk virksomhed, og vi vil gerne være i Danmark, men fordi vores produkt er
et produkt, som den danske stat tjener gode afgiftspenge på, så bliver vores konkurrencevilkår og vækstmuligheder ødelagt som følge af en høj dansk moms og en meget højere dansk afgift, der gør vores priser højere end konkurrenterne i vores nabolande. På
den baggrund kan det dårligt overraske, hvis danske virksomheder flytter til udlandet
eller stopper deres produktion i Danmark. Der er millioner at spare ved at flytte ud af
Danmark - alene pga. chokoladeafgiften.
En anden konsekvens af de høje danske afgifter er, at kriminelle på trods af en øget
kontrolindsats og bøder, fortsat kan få en god forretning ud af at importere varer fra
udlandet og sælge dem illegalt i Danmark, da omfanget af kontrollen og effekten af bøder og straf forsat ikke har en karakter, der får kriminelle til at afholde sig fra at sælge
illegale varer. Det er ikke alene et problem for de danske virksomheder og for statskassen, men også en sundhedsmæssig risiko for de danskere, der køber illegalt importerede varer, da der jo på ingen måde er den samme kontrol med kvaliteten, holdbarheden og sporbarheden af disse varer.
At de danske afgifter dernæst også er uhyre komplicerede, gør ikke en allerede uholdbar situation bedre. Et forsigtigt bud er, at vi bruger i omegnen af 1000 timer om året på
at sikre korrekt opgørelse og beregning af chokoladeafgiften, hvilket alt andet lige også
udgør en væsentlig økonomisk omkostning.
Hvis man vil den illegale handel til livs, eller i det mindste have en chance for at nedbringe den, så skal afgiften på slik og chokolade ned på 2009-niveau. Det vil sige ned
omkring DKK 14,20 pr. kg. På det niveau vil de danske priser have et mere spiseligt leje
for de danske forbrugere, og fortjenesten ved de illegalt importerede varer vil blive væsentligt reduceret. Særligt hvis det samtidig kombineres med en stigning i både kontrol
og bødeniveau for overtrædelse af reglerne.
Peter Beier, chocolatier og direktør, Peter Beier Chokolade
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Sundhedseffekter
A

fgifter på nydelsesmidler har i mange år været brugt som et politisk instrument til
adfærdsregulering.

Nye tal fra Dansk Erhverv viser, at 51 pct. af de danskere, der grænsehandler, er tilbøjelige til at have et større forbrug, når de handler uden for Danmarks grænser. Det er det,
Dansk Erhverv kalder ”lagereffekten”.
Ydermere er der ved illegal handel risiko for, at slikket opbevares under dårlige hygiejneforhold og uden sporbarhed på produkterne. Dermed sætter den illegale handel også
fødevaresikkerheden på spil.

51%

51 pct. af de danskere, der grænsehandler, er tilbøjelige til at have et
større forbrug, når de handler uden
for danske grænser
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CASE:

”Danskerne køber mere ind, når
de kører til grænsen”
I gamle dage tog danskerne over grænsen for at hente øl, sodavand og cigaretter. Og
tyskerne kom herop for at få billigt sukker. Men i dag ved vi, at vores varer er langt dyrere end i Tyskland, så vi kan på ingen måde tiltrække tyske kunder. Til sammenligning
tager 75-80 pct. af vores danske kunder ned over grænsen for at handle. Og handlen
har faktisk grebet om sig, så det efterhånden også er almindelige dagligvarer, som folk
nu tager med, når de handler i grænsebutikkerne.
Og der købes jo store mængder ind, når folk kører til grænsen. Vi kan se, at danskere
kommer langvejs fra med trailere og i kassevogne, så de kan fylde dem med varer. Så
for os og andre købmænd hernede betyder grænsehandlen også, at der i mange år har
været markant nedgang i salget af øl og sodavand. Så længe differencen mellem priserne herhjemme og i Tyskland er så stor på rigtigt mange produkter, vil det stadig tiltrække mange danske kunder, som vil køre langt for at handle ved grænsen.
Hvis man får afgifterne på niveau med de andre lande i EU, eller tilmed fjerner dem
helt, kunne man få det salg hjem til Danmark igen, og så ville afgiftsnedsættelsen faktisk betale sig selv.
André Pickardt, købmand v/Min Købmand i Sønderborg
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Afgiftssystemet
er unødigt bøvlet
D

et danske afgiftssystem er meget kompliceret, og det bliver ikke mindre kompliceret, når der er tale om sammensatte produkter.

Justerer producenten blot en enkelt ting i produktet, skal de danske virksomheder
skaffe dokumentation fra producenten, foretage ny afgiftsberegning, og ændre priserne
på produktet. Disse ændringer skal slå igennem i alle regnskabssystemer samt sendes
til alle butikker/kunder, hvor der skal ændres hyldeforkanter/hjemmesider m.m.
I mange tilfælde kan opgaven med at skaffe dokumentation være en udfordring i sig
selv, idet producenterne i nogle tilfælde er meget forbeholdne over for at udlevere opskriften, da det opfattes som en forretningshemmelighed. De danske virksomheder
bruger derfor mange ressourcer på at forklare deres respektive leverandører om det
særlige danske afgiftssystem.
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… og softice er ikke
bare softice
A

fgiften på soft ice beregnes ud fra afgiften på konsum-is. Grundlaget for beregningen af afgiften på fx 2 liter soft-ice mix, er dog ikke de 2 liter soft-ice mix, men derimod den færdige mængde soft-ice, som kan produceres ud fra soft-ice mixen (i folkemunde kaldes denne afgift for ”svulmeafgiften”). Leverandører af soft-ice mix – som er
dem der skal beregne og betale afgiften – skal derfor opgøre hvilken mængde softice,
der kan produceres af 2 liter soft-ice mix, og betale afgift heraf.
Udfordringen opstår ved, at slutmængden kan afvige alt efter hvilken maskine, der anvendes til piskning, og hvor længe, der piskes. Mængden af soft-ice afhænger derfor af
køberens maskiner, men afgiften skal beregnes og betales af leverandøren, hvilket reelt
betyder, at leverandørens forpligtelse til at afregne afgift, afhænger af køberens evne til
at få det meste ud af 2 liter soft-ice mix.
At denne konstellation er besværlig, underbygges af, at Skattestyrelsen i visse tilfælde
har bedt leverandører af soft-ice mix om at fremskaffe en maskine fra én af deres kunder, som Skattestyrelsen kan bruge til selv at foretage en kontrol af, hvor meget softice, der kommer ud af 2 liter soft-ice mix. For at sikre, at præcis den rette afgift bliver
betalt. Det bemærkes, at 2 liter soft-ice mix som udgangspunkt medfører en afgift på
ca. 23 kr., dog naturligvis afhængig af, hvilken maskine der anvendes i isboden.
Skatteministeriet har i dets rapport om sanering af punktafgifter fra oktober 2017 konkluderet, at der er ”skattefagligt grundlag” for at indføre en ”standardsvulmingsprocent”, som kan anvendes, når virksomheder ikke har angivet en fabrikanterklæring eller
lignende, der angiver den mængde af is (fx softice), som kan fremstilles af is-miksen.
En sådan ”standardsvulmingsprocent” vil alt andet lige, reducere bøvlet vedr. udregning af afgiften på softice.
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CASE:

”Chokoladeafgiftsloven stammer fra 1922
og derfor skal der snart 100 lys i lagkagen.
Loven er dog ikke værd at fejre”
Chokoladeafgiften er den punktafgift, der giver os virksomheder mest bøvl og besvær.
Faktisk kan man ofte ikke engang få et svar fra skattemyndighederne angående reglerne, uden at en konkret vare er blevet analyseret af eksterne konsulenter. Flere skatteministre har da også erkendt, at chokoladeafgiftsloven er kompliceret og alt andet
end logisk.
Som bager- eller konditormester kan man vælge at købe sin chokolade med eller uden
afgift og så afregne ved salget af produkter. For de fleste vil det letteste være at købe
chokolade med afgift. Det har dog en ulempe. Man kan nemlig komme til at begrænse
ens kreativitet eller muligheder for at udvikle og sælge nye produkter. Hvis ejeren køber
chokolade og betaler afgift af den ved indkøb, så kan man uden problemer komme chokoladestykker i sine muffins, men hvis han/hun får lyst til at lave en flødebolle med
den samme chokolade, så skal der beregnes afgift af flødebollens samlede vægt. Minus
den afgift, der allerede er betalt afgift af i forvejen. Det er et regnestykke, der på alle
måder er umuligt at lave.
Hvis vi kigger på romkuglen, er det samme problematik. Romkuglen har masser af afgiftsbelagte varer i sig, blandt andet marcipan og nougat samt chokolade. Afhængig af
hvordan bageren laver sin romkugle, kan chokolade f.eks. udgøre 15 gram af de godt 50
gram, hver romkugle vejer. Hvis bagermesteren nu valgte at overtrække den komplet
med chokolade ville der skulle betales afgift af alle 50 gram – ikke kun de 15 gram chokolade, som den reelt indeholder. Igen vil man skulle slås med at regne baglæns og
trække den allerede betalte afgift fra for at undgå dobbeltbeskatning.
Chokoladeafgiften stammer fra 1922 og blev indført som en luksusskat, og i EU er det
kun Danmark, der har en chokoladeafgift. Så vi mener, at det er på tide, at den bliver
afskaffet – og mens vi venter, skal den i hvert fald ændres, så vi og myndighederne kan
håndtere den.
John Jønsson, indehaver af Johns Kagehus og formand for Bager- og Konditormestre i Danmark
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CASE:

”Sene afgiftsændringer kræver store ressourcer hos både kunder og leverandører”
Der, hvor de danske nationale afgifter giver os fortløbende bøvl er, når de bliver ændret. Vi oplever, at ændringer til afgifter oftest bliver vedtaget meget tæt på, at den skal
træde i kraft.
Et eksempel er ændringen af nøddeafgiften, der trådte i kraft 1. januar 2018. Ændringen blev endeligt vedtaget af folketinget den 19. december 2017, lige inden jul og helligdage og hvor mange virksomheder holder lukket. Og den endelige lov blev først bekendtgjort en uge efter vedtagelsen den 26. december 2017.
Vi skal som grossister og ansvarlig samarbejdspartner, varsle alle ændringer over for
vores kunder med en vis tidsfrist. Uanset at vi vidste, at der ville ske en ændring af
nøddeafgiften, kendte vi på det tidspunkt, hvor vi skulle varsle ændringer over for vores
kunder, ikke den faktiske ændring, så vi var nødt til at forberede flere scenarier.
De meget sene ændringer gør det for det første umuligt for os at overholde de aftalte
varslingstider, hvis ændringen først bliver vedtaget med et par dages varsel. For det andet, som i tilfældet med nødder – skal vi varsle afgiftsændringer til kunderne, hvor vi
reelt ikke ved om eller hvor meget afgiften ændrer sig. Løsningen ved afgiftsændring på
nødder blev, at vi udarbejdede vi to scenarier. Det kræver store ressourcer, både internt
hos os, men også hos vores kunder at gennemføre afgiftsændringer med så kort varsel.
Det er ressourcer, som kunne være blevet brugt meget mere effektivt.
Kim Black, indkøbsdirektør, Hørkram Foodservice A/S
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Afgifter på raketfart
Både vinafgiften og slik- og chokoladeafgiften er steget med 83 pct. siden 2009.

Tabel 1

Slik- og chokoladeafgiften siden 2009

Årstal
Frem til 2009
2010-2011
2012-2012
2013-2014
2015-2019
Kilde:

Afgift pr. kg. ex. moms
14,20
17,75
23,75
24,61
25,97

Dansk Erhverv

Figur 2

Provenu fra afgifter i perioden 2012 - 2019
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CASE:

”Den illegale handel er yderst
synlig, konstatérbar og offentligt kendt”
Faktum er, at vi som branche har været tvunget til at operere i et marked, hvor afgiften
på konfekture er steget med 83 pct. siden 2009.
Tilbage i 2009 oplevede vi et dynamisk konfekturemarked i vækst, hvor vi stadig som
branche bidrog med 1,3 mia. kr. i afgifter til staten. Med satsen på 25,97 kr. ex. moms
for 2016 androg den samlede afgift på konfekture hele 2,3 mia. kr. Det er åbenlyst, at
en øget økonomisk belastning på 1 mia. kr. ikke blot absorberes. Specielt når vi yderligere er omgivet af nabolande, hvor afgifts- og momsniveauet er markant lavere.
Men fra at vi i slikbranchen ”blot” har været udfordret på omsætning, indtjening og
konkurrenceevne, har vi været vidne til en stærkt tiltagende illegal handel, en øget risiko for tab af danske arbejdspladser og store udfordringer omkring fødevaresikkerhed.
Vores oplevelse af den illegale handel er, at den er yderst synlig, konstatérbar og offentlig kendt.
Det altafgørende er derfor, at det økonomiske incitament til den illegale handel forsvinder. Den direkte vej hertil vil være at harmonisere afgifterne på niveau med landene
omkring os, eller at vi som minimum finder tilbage til et afgiftsniveau, hvor vi får genvundet konkurrencekraften på den sunde legale indenlandske afsætning, og hvor vi
samtidig bevarer provenuet i den danske statskasse.
Jette Andersen, direktør, Sügro A/S
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En branche
med et blakket ry
D

en illegale handel har været særligt udfordrende for slikbranchen, som på grund af
mediernes fokus på de mange svindelsager med dårlige hygiejneforhold og manglende sporbarhed på produkterne har været til skade for en hel branche, som på grund
af den illegale handel er blevet mistænkeliggjort.

Konkurrenceforvridningen som følge af den illegale handel har store konsekvenser for
mange detailbutikker og slikgrossister, der har måttet omstrukturere deres sortiment
eller deres produktion, fordi varer, hvor der retmæssigt er svaret moms og afgifter, bliver markant dyrere på markedet. Det betyder altså, at de mange, der ikke efterlever
reglerne, presser salgspriserne ned på et unaturligt lavt niveau.
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CASE:

“Vi bliver sat i bås med kriminelle”
Når man arbejder i en branche, hvor afgiftsniveauet er så ekstremt højt som i vores, og
hvor vores naboer i EU ikke har tilsvarende afgifter, er man sårbar over for de virksomheder, der ikke afgiftsberigtiger. Det koster på bundlinjen, det skærper bruttoavancen,
og med konstant stigende afgifter, der tilmed stiger i et uhørt tempo, er hver eneste dag
en kamp for at drive en sund forretning.
Et andet problem er, at branchen berøres af en utroværdighed, når der angiveligt ikke
betales afgifter og moms af op til 20.000 tons slik. Det gør desværre, at den almindelige forbruger får indtryk af, at alle handlende inden for slikbranchen er ”banditter”. Og
det er noget, vi selvfølgelig bliver frustrerede over, fordi vi er meget stolte af vores kvalitetsprodukter, og fordi vi netop oplever, at vi bliver sat i bås med kriminelle.
Inden for vores branche og produktkategorier er den illegale handel et problem for
alle. Ikke alene os, der sælger til grossister og butikskæder, men også for vores kunder.
Får man tilbudt et parti slik- eller chokoladevarer, er det for en indkøber ofte vanskeligt
at kunne gennemskue sporbarheden på varerne - det vil sige, hvor varerne egentlig
kommer fra, og om der har været afregnet afgifter af partiet.
Jens-Jacob Hyllested, direktør, Scan Choco A/S
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CASE:

”På grund af afgifter har vi kun et begrænset
udvalg af slik i vores butikker”
For 20 år siden udgjorde sliksalg 30 pct. af vores omsætning. I dag udgør det 5 pct. Og
det skyldes i høj grad slik- og chokoladeafgiften.
Når man f.eks. i dag kigger på, hvordan slik- og chokolademarkedet ser ud, har særligt
bland-selv-slik vundet indpas. I den forbindelse er det jo påfaldende, at afgifterne for
20 år siden udgjorde halvdelen af, hvad de gør i dag. Så på grund af den ulige konkurrence og illegale handel, som afgifterne har medført, har vi kun et meget begrænset udvalg af slik i vores 39 butikker, for vi kan simpelthen ikke konkurrere med de priser,
som kiosker og lignende rundt om kan sælge det for. De sælger det jo til langt under
den indkøbs- eller produktionspris, der vil være for os andre, når vi også har medregnet
afgifter, moms og administration.
Så man føler sig da krænket på sin retsfølelse, når det i stadig stigende grad kan betale sig for illegale bagmænd at sælge slik uden om det danske moms- og afgiftssystem. Og når det tilmed kan være så let for bagmændene at oprette nye selskaber og
fortsætte den illegale handel, mens vi andre næsten bliver drevet ud af markedet. Fra
politisk side bør man i højere grad fokusere på at fjerne selve roden til problemet med
den illegale handel, nemlig de afgifter, der gør det attraktivt at sælge varer uden om systemet, i stedet for blot at afsætte flere ressourcer til at lave kontroller og udstede bøder. Ellers er det jo skruen uden ende.
Peter Frellsen, direktør, Frellsen Chokolade
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Lige vilkår
er afgørende
A

fgiftsforskelle har i mange år skabt konkurrenceforvridning gennem salg i de fysiske grænsehandelsbutikker og på det illegale marked. Men lige konkurrencevilkår
er afgørende for den fremtidige handelssektor – uanset om handlen foregår i fysiske
butikker eller online.
Med en stigende grad af handel over nettet, som fortsat breder sig til alle produktkategorier, vil konkurrencekløften blot vokse yderligere - og så længe der ikke er lige vilkår
ved salg til de danske forbrugere, vil det være til skade for såvel danske handelsvirksomheder som den danske statskasse.
Det er derfor afgørende for danske virksomheder, at de kan drive deres forretning på
lige vilkår med konkurrenterne i nabolandene.
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Dansk Erhverv
ønsker et opgør
med afgifterne
Dansk Erhverv foreslår, at:
•

Samarbejdet mellem myndighederne styrkes for at sikre en bedre kontrol med
illegalt indførte varer, der indføres uden om det om det danske moms-, afgiftsog fødevarekontrolsystem.

•

Alle afgifter på nydelsesmidler skal løbende reduceres.
o chokolade- og sukkervareafgiften skal reduceres med 25 pct.
o vinafgiften skal reduceres med 25 pct.
o ølafgiften skal reduceres med 25 pct.
o spiritusafgiften skal reduceres med 25 pct.

•

Gakkede afgifter skal fjernes, og de afgifter, der bibeholdes, skal forenkles for
at sikre, at det administrative bøvl er minimalt, og at myndighederne kan administrere afgifterne.
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Dansk Erhverv
Børsen
1217 København K

www.danskerhverv.dk
info@danskerhverv.dk
T. + 45 3374 6000

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og
arbejdsgiverforening for fremtidens erhvervsliv.
Vi repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder og
brancheforeninger. Vores mission er at fremme
konkurrencekraft hos vores medlemmer i en
globaliseret økonomi.

